
Zmluva o dielo – SLUŽBY Suchá nad Parnou, s.r.o. / Obec Suchá nad Parnou 

1 z 3 
 

  Zmluva o dielo 
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
(ďalej ako „zmluva“) 

 
Zhotoviteľ: Názov:   SLUŽBY Suchá nad Parnou, s.r.o., registrovaný sociálny podnik 

Sídlo:    919 01 Suchá nad Parnou 68 
zastúpený:   Ing. Mária Srnáková 
IČO:    53131801 
DIČ:    2121277521 
IČ DPH:    SK2121277521 
IBAN:    SK95 0200 0000 0043 1166 0653 
 
(ďalej ako "zhotoviteľ“) 
 

Objednávateľ: Názov:   Obec Suchá nad Parnou 
Sídlo:   919 01 Suchá nad Parnou 68 
Zastúpená:  Ing. Martin Glončák, starosta obce 
IČO:   00 313 009 
DIČ:   22 21 175 695 
IČ DPH:   neplatca 
IBAN:   SK98 0200 0000 0000 0432 0212 
  

                 (ďalej ako "objednávateľ“) 
  
(spolu ďalej ako "zmluvné strany“) 
 
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Zmluvy o dielo s nasledovným obsahom: 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe ním vypracovanej cenovej ponuky zo dňa 17.10.2022, ktorá bola 

v riadnom procese verejného obstarávania vykonanom prostredníctvom informačného systému 
TenderNET vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia, vykoná pre objednávateľa dodávku a montáž 
cykloprístreškov na diele „Vybudovanie cykloprístreškov pri základnej škole v Obci Suchá nad Parnou“ 
v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a 
poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 

3. Výkaz výmer prác tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej ako „príloha“).  
 

Článok II. 
Čas plnenia 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dodávky a práce podľa článku I. a protokolárne odovzdanie prác v zmysle 

zmluvy v termíne najneskôr do 09.12.2022.  
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu podľa potreby stavby, avšak, v prípade skrátenia 

doby výkonu prác, výhradne s písomným súhlasom zhotoviteľa. 
 

Článok III. 
Cena a platobné podmienky 

 
1. Cena za predmet zmluvy je podľa článku I. zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v z. n. p. a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z. ako konečná cena spolu 
27 664,95 EUR (slovom: dvadsaťšesť tisíc šesťstošesťdesiatštyri eur a deväťdesiatpäť centov). V cene sú 
zahrnuté všetky náklady na zhotovenie diela v zmysle prílohy. 



Zmluva o dielo – SLUŽBY Suchá nad Parnou, s.r.o. / Obec Suchá nad Parnou 

2 z 3 
 

2. Naviac práce a menej práce zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa na základe písomného dodatku k tejto 
zmluve, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia naviac prác a prípadný 
odpočet nerealizovaných prác a dodávok. V prípade naviac prác a dodávok, pri ktorých nie je možné 
stanoviť cenu na základe jednotkových cien podľa cenovej špecifikácie bude cena týchto prác určená 
dohodou obidvoch strán. 

3. Objednávateľ uhradí cenu za dielo faktúrou vystavenou do 7 dní od protokolárneho odovzdania 
a prevzatia diela objednávateľom podľa tejto dohody. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania sa so splatnosťou faktúr je zhotoviteľ oprávnený 
prerušiť objednávky dodávok potrebných na realizáciu diela, a to až do úplného zaplatenia faktúr, s 
ktorými je objednávateľ v omeškaní a o čas, počas ktorého je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúr 
sa zároveň tým predlžuje aj termín plnenia diela.  

5. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku zhotoviteľa a to aj v prípade, že táto 
pohľadávka ešte nie je splatná, so svojimi pohľadávkami voči zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd 
spôsobených zhotoviteľom alebo sankcií voči zhotoviteľovi alebo z iných záväzkov zhotoviteľa voči 
objednávateľovi a zhotoviteľ k tomu týmto dáva objednávateľovi svoj súhlas. 

6. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy o dielo tretej osobe len po predchádzajúcom 
písomnom súhlase objednávateľa, inak je postúpenie neplatné. 

 
Článok IV. 

 Zodpovednosť za vady, záruka 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa ustanovení zmluvy. 
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady 

vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 
prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

4. Záručná doba na dielo je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 
5. Záručná doba na zariadenia je podľa podmienok výrobcu týchto zariadení. 
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie (vady) bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie. 
 

Článok V. 
Zmluvné pokuty 

 
1. Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu 

vo výške 0,01% z celkovej ceny prác za každý aj začatý deň omeškania. 
2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť 

zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,01% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania. 
 

Článok VI. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
1. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy alebo odobrať zhotoviteľovi časť prác 

a výkonov tvoriacich predmet zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady zhotoviteľa bez 
ohľadu na dohodnuté ceny z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú za 
podstatné porušenie tejto dohody: 
a) ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínov alebo medzi termínmi uvedenými v časovom 

harmonograme postupu realizácie prác, 
b) ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade so zmluvou, 
c) ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác 

a dodávok podľa zmluvy, 
d) ak zhotoviteľ neodstraňuje objednávateľom oznámené vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili 

počas vykonávania diela alebo pri odovzdávaní a preberaní diela alebo počas záručnej doby,  
e) ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup zhotoviteľa je nepravdepodobné, že zhotoviteľ 

si plní alebo bude plniť svoje záväzky a povinnosti vyplývajúce pre neho zo zmluvy, 
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f) ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu 
alebo ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konanie alebo ak je zhotoviteľ v likvidácii, 

g) ak dochádza k zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov  
zhotoviteľa. 

2. Zhotoviteľ môže okamžite odstúpiť od tejto dohody iba v prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov 
z dôvodov na strane objednávateľa o viac ako 15 dní po lehote splatnosti. Zhotoviteľ má právo na 
náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od dohody, ktoré si uplatní bez zbytočného 
odkladu. 

 
Článok VII. 

 Záverečné ustanovenia 
 

1. Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou a po vzájomnej dohode zmluvných strán. 
2. Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné 

strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou. 
3. Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa. 
4. Zmluva je vypracovaná v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis. 
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami účinnosť dňom 

nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 
 
 

V Suchej nad Parnou, .................. 2022   V Suchej nad Parnou, .............. 2022 
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________   ___________________________________ 
                Ing. Martin Glončák                               Ing. Mária Srnáková 
      starosta obce Suchá nad Parnou            konateľ spoločnosti SLUŽBY Suchá nad Parnou, s.r.o. 


